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Oppgave 1.

I begge de to etterfølgende oppgavene vil du f̊a bruk for levetidsmodellering.
En vanlig fremgangsm̊ate er å bygge opp slike modeller fra intensiteten µy

for død i alder y. Sannsynligheten for å være i live z år etter er da
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noe du ikke skal bevise. Dette resultatet gir anledning til å knytte inten-
sitetsmodellen til de sannsynlighetene du trenger for tekniske forsikrings-
beregninger under et gitt tidskritt h. De to sentrale størrelsene er da sannsyn-
ligheten kpl0 for at et individ i alder l0h er i live kh år etter og kql0 som er
sannsynligheten for død i siste periode før kh. Det er vanlig å skrive pl0 = 1pl0

og ql0 = 1ql0 . I det etterfølgende forutsettes at h = 1 og at µy følger modellen
µy = θ0 + θ1e

θ2y (Gomperz-Makeham).

a) Finn et matematisk uttrykk for kpl0 under den gitte modellen for µy.

b) Finn et tilsvarende matematisk uttrykk for kql0 .

(Fortsettes side 2.)
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c) Begrunn rekursjonen k+1pl0
= kpl0pl0+k som et generelt resultat og

demonstrer at det uttrykket du fant i a) tilfredsstiller denne relasjo-
nen.

Oppgave 2.

Anta at et individ i alder l0 tegner en dødsrisikoforsikring som løper over
K perioder. Ved død i periode k mottar de etterlatte en sum s som en
engangsutbetaling ved slutten av perioden. Premien for dette er en fast sum
som innbetales ved inngangen til hver periode inntil en eventuell tidlig død
avbryter opplegget. Diskonteringsrente (teknisk rente) er r.

a) Bestem ekvivalenspremien for ordningen.

b) Anta at poliseinnhaver opphever kontrakten etter k perioder. Hvor
mye skal hun/han da betales tilbake?

Anta ordningen utvides med en pensjonsordning i tillegg til dødsrisikoforsik-
ringen. Dersom individet er i live etter K1 perioder (K1 ≥ K), utbetales fra
da av en pensjon i begynnelsen av hver periode s̊a lenge individet er i live.
Fremdeles skal all premie innbetales i løpet av de første K periodene.

c) Hvor mye f̊ar dette ekvivalenspremien i b) til å øke?

Vi lar i resten av oppgaven ordningen bli gjensidig slik at dødsrisikoen gjelder
to partnere i et parforhold. Den ene er ved kontraktsinng̊aelse i alder l0, den
andre i alder l̃0. Deres levetids- og dødlighetsmodeller er henholdsvis kpl0 , kql0

og kp̃l̃0
, kp̃l̃0

. Dersom begge individer er i live etter K1 år, utbetales (forskud-
dsvis) en pensjon s1 s̊a lenge minst en av dem er i live. Dødsrisikodelen
best̊ar som før av de første K periodene.

d) Hva blir ekvivalenspremien n̊a under rimelige tilleggsantakelser du inn-
fører selv?

e) Anta at kontrakten oppheves p̊a et tidspunkt k < K der begge indivi-
dene er i live? Hva er kontraktens verdi p̊a dette tidspunkt?

Oppgave 3.

Vi skal i denne oppgaven utelukkende arbeide med pensjonsordningers brutto
forpliktelse, dvs. fremtidige utbetalinger n̊ar innbetalinger (premier) ikke
regnes med. Anta at pensjonene begynner å løpe som forskuddsbetalinger av

(Fortsettes side 3.)
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størrelse 1 fra og med alder lr inntil individets død. Teknisk rente er r. La
πl være forventet n̊averdi av alle fremtidige ytelser n̊ar individet er i alder l.
Denne størrelsen kalles engangspremien.

a) Bestem matematiske uttrykk for engangspremien πl i alder l. [Hint:
Skill mellom l < lr og l ≥ lr].

Anta at et individ i alder l0 skal betale for den fremtidige pensjonsytelsen
som en engangsinnbetaling.

b) Hva blir da ekvivalensinnbetalingen (ogs̊a kalt ekvivalenspremien)?

En vanlig situasjon ved fusjoner og oppkjøp av bedrifter er at pensjon-
sporteføljer må verdsettes. Anta at en portefølje med J individer i alder
l10, . . . , lJ0 skal overføres fra et selskap til et annet. Deres avtalte pensjonsy-
telser er s1, . . . , sJ .

c) Hva er summen av verdiene av alle de fremtidige ytelsene i porteføljen?

d) Begrunn at porteføljens forventede utbetaling om k år er

Xk =
∑

l0j+k≥lr

kpl0j
sj

der summen løper over alle j slik at l0j + k ≥ lr.

En av fordelene ved denne fremgangsmåten er at den tillater alternative
diskonteringsregimer. De to siste spørmålene handler om dette.

e) Gjør kort rede for forskjellen mellom diskontering med teknisk rente r
og med markedsrenten yk.

Anta at markedsrenten følger modellen

yk = r(1 + η)e−σ2/2+σεk

der η og σ er positive parametre og εk er normal (0, 1). Da er E(yk) =
r(1 + η) > r (ikke bevis dette).

f) Hva er sannsynligheten for at du f̊ar høyere verdifastsettelse av k’te for-
pliktelse Xk med markedsrenten enn med fast, teknisk rente? Uttrykk
svaret ved hjelp av r, η, σ og normalfordelingsintegralet.

SLUTT


